SPREJE

MEGA OLEJ®
PLUS
Vysoce účinný penetrační olej s vynikajícími kluznými
schopnostmi pro všestranné použití. Vyniká dlouhou
životností, stabilitou a odolností teplotám až 200°C.
Na povrchu vytváří vysoce kluzný povlak snižující tření.

POUŽITÍ
MEGA OLEJ® PLUS má vynikající mazací vlastnosti, vysokou pronikací schopnost a velmi dobrou přilnavost. Působí
dlouhodobě, snižuje opotřebení, hlučnost a zároveň prodlužuje životnost zařízení. Maže všechny typy ložisek, ventily,
osy, závity, převody, bovdeny, jemné mechanizmy apod. Odstraňuje vrzání pohyblivě spojených dílů, uvolňuje zarezlé
šrouby, matice, zatuhlá ložiska a zároveň funguje jako dobrá ochrana proti korozi. Má malý sklon k oxidaci, a proto je
obzvláště vhodný pro dlouhodobé mazání.

VÝHODY
stabilita při vysokých teplotách až 200°C

extrémní zatížitelnost

velmi přilnavý

snižuje opotřebení

zamezuje korozi

prodlužuje mazací intervaly

NÁVOD K POUŽITÍ
Místo aplikace očistěte od rzi, prachu a pevných nečistot. Odstraňte zbytky starého maziva a odmastěte výrobkem
TECHNOSOL®. Potom olej aplikujte běžným způsobem.

VHODNÉ APLIKACE
Kluzná i valivá ložiska, kluzná vedení, zámky, jemné mechanismy, nářadí, pohyblivé spoje, bowdeny, řetězy, závity.
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MEGA OLEJ® PLUS
TECHNICKÁ DATA
Barva

čirá

Složení

minerální olej s aditivy

Bod vzplanutí

94 °C

Měrná hmotnost (20 °C)

0,85 g/ml

Teplotní odolnost

-20°C + 200°C

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej

203 900

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®

NO 1®

NR® NEVIDITELNÉ
RUKAVICE

OTAVON®
3000

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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